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adunk nagy Isten, hogya' nap' sugarai há 
erőtlen fényt vetnek is fagyos ablakainkra; életre hi
vának éji halálunkbóL.. Lejártak már pihenésünk órái; 
de alszik még is körültünk a' természet. Csendes az ö 
álma, mint lehet azé, ki lefizetle tartozását. Csendes és 
vele együtt ölében nyugosznak egy új tavasz' remé
nyei... Nem kedvetlenit minket e' hosszas álom szent 
Atyánk 1... Sem, hogy hóvibaros szelek őrzik nyúgö
dalmát; mert tudjuk, beletartoznak e' szomoru képek , 
égaljunk' gazdaságába, 's a' mun~ának nyugalma is van. 
Örömest kezdünk hát helU nk' fárasztó foglalatosságai
hoz; 's munkálunk egész életünkre is, hogy enybitőbb 
legyen vég nyugalmunk is... Vannak hiszen' kik örök 
nyúgalomban töltik a' tél komor napjait; de ha nem 
jutott is mindennek e' szerencse, nem nehéz eillérb 
élet... Tudjuk, minden kerületnek kiszabtad kötelességét; 
~elly betöltve kedves érzéseket hagyjon a' szívben. 
Ugy intézted az életet, hogy legyen bár kicsiny á' ke"': 
rület, mellyet előnkbe sz~btál; lebessen az boldogjtó. 
Legyenek hát kiválasztva némélyek, hogy fényben ra
gyogjanak, mint tiszta ég csillagai téli éjjeleken: má
sok, hogy örök homály fedje életöket, mint durva jég 
a' vizek elrejtett folyásait ; mivel te akartad így: nincs 
8zónk ellene. Tudjuk is, lehet minden sors a' maga 
nemében boldog és boldogitó: 's büntető is, a' szerinl, . 
a' mint erősebb vagy gyávább lélekkel fogtuk fel kö-
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telesség!)il. Parancsolók és engedelmeskedök. - népfe
jedelmek és a[attvalók' öszve~ö~tet~se. teszI s.zéppé a' 
világot 's fejti fel bölcseséged IItkalt IS. Hol lelek ~an, 
meny érezze minden lle[yzetnek szentségét: nem örom
telen ott az é[et.... De éreZ'.ük Atyánk, sokszor lett 
bosszanto a' fénylő sors, és szült megvetést a' nyo
morult helyezet ... 

Megtörténtek ezek; mert az emberek téyelygök, 
irigyek ~ rabjai a' testiség indu[atainak. Nem akarnak 
más boldogságot, örömet és dicsöseget ismerni, mint 
vakitó fényt 's az imádtatás mu[ékony gyönyörüségét. 
De ne tudd fel e' tévelygéseket. Bocsásd meg ér
tetlen kivánságok után szenvedett botlás ukat gyerme
keidnek. Világosítsd fel mindeniknek lelkét: hogy lás
sák meg dicsőségedet á' különböző sorsokban, 's értsék 
meg hogy jó kedved nyugszik mindeniken, - és az 
is, kit a' világ megvetett, nincs előtted elfelejtve.lUú
tasd meg minden halandóra nézv!l boldogító követke
zését annak, a' mit jó lélekkel vitt végbe, hogy. legyen 
jó kedve midőn általa is lett valami. A' nagyokat tedd 
sorsuk kal megelégedettekké, hogy ne kínozza lelköket 
tehetetlenség, sem kevélység; hanem mint személyvi
selöid, szelidséggel és alázatossággal uralkodjanak a' 
népen, meJlyet gondukra biztál. Ne engedd feledniök: 

. hogy ök is erőtlen porok hatalmad országában. Kiknek 
nem adtál világifényt - pótold ki ezérti epedésökel, 
házi bóldogság' barátság' és szeretet' örömeivel... Á' 
fénylQ szerencsét is elegyítsd keserüséggel; hogy min
den gyermekeid lássák által: mikép nincs e' földön za
varhat~t\an so~s, 's egymásra és reád többé ne békét
le~kedJ.enek. Oleld magadhoz mindeniket, hogy érezze 
mID~eDlk, atyai kebled' melegét - érezze kipótolva 
f?ldlsorsa fogyatkozását..... Elszór egymástól mUnket 
e hét szent Atyánk 1... de bár mire legyen is hiva az 
ember, szerencse' ölébe vagy terhek alá, ítélő-székbe, 
vagy ~ehéz munRára : kisérje vigyázásod mindeniket, 
hogy JÓ kedvel és feddhetetlen lélekkel teljesitsék 
tartozásukat. A' ki igazságos lesz : jutalmazd meg élel-
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jókkal, nyugodt lelkiismerettel 's mások bizalmával is. 
Ne engedd felejtenünk : hogya' kire sok van bizva, 
attól sokat - kire kevés, keveset' kérnek számba :' hogy 
e' hetiink' alkonyán tudjunk számadoIni sok-
ról, mint a' szerencse jutott. Amen. I 

U. F. Új hétre viradtunk 's ev el együtt megújultak vá
gyaink és kötelességeink is. Újit~d meg te is kegyelmedet raj
tunk szent Isten l hogy az új pályán tudjunk újabb érdemel 
szer.; zni mágunlmak, földi boldogságra 's mennyei idvességré .. 

Ame" •. 

• 

Hétfiin eS.tve: 

. Imádandó felség, nagy IstenI Vedd kedvesen imánkat ;· 
töredelmes lélekkel mutatjuk azt be nappali örömeink
ért, 's a' kov~tkezö éj' nyúgalmáért. Csak is téged il
let dicséret és dicsöség a' leélt pillanatokért, 's esalt 
atyai vigyázásodtól remélheti a" jámbor, éjjeleinek eny
hitő nyllgalmát ... Enyhületre rendelted az éj sötétségét, 
' s szenderitő bomályt 'boritasz a' munkát végzett vi
lágra: de az emberi gonoszság is szövetséget kötött a' 
sötétséggel. 'S a' biin menedéket keres és talál az éj
szakában ... A' testiség embere, ki bünös öröm után jár, 
az igazságtalan keresö, ki tulajdonának hiszi felebarátja 
védtelen javait; és a' bosszuálI'ó, nem félnek a' .sölet 
ég' áruló szemétől; 's gonosz szándékkal Iiagyjlik el 
hajlékukat, midőn a" jámbor már elzárta magát a: vi
lágtól, - és ébren vannak, midőn mások alusznak. 
Ezek félelmet és irtódzást támasztnak utczáinkon. Ki
sértik álmunkat, 's ' a' felébredőnek sokszer reltenetesek. 
Benned ",etett bizalommal fogad/uk hát az érkező homdJgt; ·· 
'?Iert tud/,!k: 'Dis8Zahozza a' ngúgalomnak óritit: il'/. 1(fég." 
'8, b~zálo,?,mal lépunk flele szembe; mert félelem; tEjti!" 
a sötét arnyékokban. ' Igazságos Isten I hát félnunk 
kelJ- e testvéreinktőL, kikkel együtt vallunK atyánknak n 
erőtlenek lettek-e törvényeid, 's oz emberi őrizet?! 
Hát atyai czélodra tartoznak-e o' félelmek és ntéllat
lan keservek? Mély itt bölcseséged, miJlt esiJl'ago, ~ 
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sötéte; de hilUnk meglá bolto e' mélységet, 's nem csug
gedünk el. Klnzották máskor is félelmek lelkünket éj
jeleinken; de vigyázásod megenyhitette az aggódást és 
rettegést ... E~ gyengiti most is tUnődésünket ; mert e-

, szünkbe jutott, hogy vigyázhatnak hiszen az emberi 
szemek is, de nálad van a' teljes megtartásl'a való erő, 
meIly' akadályozza a' bün szándékát, 's határI vet az 
erőszaknak. ' 

Legyen ''bát sötét és félelmes az éjszaka, mi hoz-
, zád fogódzunk hitünk' karjaival. Tarts meg, hogy semmi 

emberi erő onnan el ne szakaszthasson, 's áldunk éret
te, halálunk óráján is. Nappali gonduk után adj édes 
nyúgalmat azoknak, kik oda biz ólag emelik hozzád 
álomra nehezedett szemöket ... Azokat, kik rosszat for
gatnak elméjökben: zavard meg, hogy hagyjanak fel 
a' nem tiszta szándékon, 's tanuljanak más sajlltját 's 
önlelköket becsülni... Állj elejökbe atyai igéreteiddel 
szeliden, 's bosszuáIlásoddal rettenetesen, vétkes váIlal
Iwzásuk p,illanatában, hogy tartassanak meg ők is a' 
pokoltól.. Allitsd elejökbe az öröl, büntetéseket, hogy 
azok, mint éjjeli tüz, szórjanak világosságot abban a' 
sötétben, mellytöl óltalmat reméltek. Mond meg nekik, 
Jiogy midőn elhunyvák is az emberi szemek, látod lé
péseiket, - 's ha az emberi törvények kikerülhetök 
is, a' tiéid tántorithatatlanok . a' megátolkodottra, 's ke
zedbe esni, rettenetes dolog. Nyomd mélyen e' tudo
mányt azok szívébe is, kik jót mivelhetnek, kil,re bi-
"atott valakinek erkölcse 's nralkodnak a' mások lel
.kén, .h,ogy a' megtévedt lélek találjon útmutatót. A' még 
ártatlan szív maradjon tiszta, és minden, kinek van 
magzata vagy barátja: diosekedhessék, hogy országo-
dat ~épesite);te, szépitette... Atyai biztatásod dicsősége ' 
lengj~ bé a'. sötét világot. Jelenj ,meg annak, ki napi 
dolgait szedi rendbe, ki gyermekeit imádkozni tanit ja, 
vagy a' rövi~ nap' elkésett foglalatossága vezeti , ki há-
lilától, ho~y JÓ szándékukkal fel ne hagyjanak, s meg 
se, rémüljenek a' félelem' vaspálczájától •. Adj örömeink 
~öz.ött boldogságol, szenvedéseinkben nyugodtságot, l'e-
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ményUnllben ló szerencsét. fgy szépitve gondolatunkban 
magunknak az életet , nyúgodtan válunk meg nappa_, 
lunktól 's a' hosszas éj sem félelmes. Szent Atyánk! 
nyúgod~ i kivánunk , adj enyhUletet nekUnk , 's minden 
halandónak... Amen. 

U. F. Sz. Felség , hatalmas lsten I Frigy.dben igérted , 
hogy akkor is midIJ,! a' röldi, atya elrele~tkezhetnék egYft/en 
egyéról ; te nem releJtk,..el el a benned b"ol,:ól, Te voltál ed'
dig is bizalmunk, legy ?Jtalmunk a~ éJben , hogy meg
tarlalásunk öröme Jegyen dlcsösége atyaI sze.elelednek, Amen. 

Kedden reggel. \ 

SzomoráD lépe fel a' nap kietlen v.ilágunkra '0 ' s még 
is nekUnk örömöt bozott kegyelmedböl szeretetnek Is
tene! mert életre támaszta rövid balálunkból. Még mind 
halva hever körültünk és lábnnk alalt minden. Hallgat
va ° zárja hideg kebelébe ,a' fagyos föld az esztendő 
reménységét.. 'S im a' sivatag csendességből harang
zúgás, emberi ajkak zengedezése tör Iti. Szereteted ér
zetét költik fel ezek ' a' vallásos lelkekben, hogy. a' 
tetszö pusztulásba is életet rejtettél, Nem adtál nekünk 
állandó tavaszt; változás alá vetetted egUnket lDint 
sorsunkat. Tél és nyár rendre látogatják mezőinket. Miért 
békélelenkednénk hát sorsunk borulatán is? I Öröm és 
keserUség - remény és félelem uralkodnak napjainkon : 
de mindig ott áll atyai képed lelkünk elött ; bús óráinkon 
bizlat' egy jobb jövővel, boldog pillanatainkon eszünkbe 
juttatja az örömtelen napokat, meIlyek várnI/k reánk 
bUjdos,ásunk' útain: Szent Atyánk!, Nem egyeznek 1!0n-' 
dolalamk a' te gondolataiddal; mert végetlen bölcse-o 
s~ggel számitod fel minden időknek, multnak és jöven:' -
donek sorsát; 's mi idö' gyermekei csak jelen pil\ana
tunk:~ szoritjuk vágyainkat. De ba nem értjük is mind!g
~zéIJaldat, elnémulunk bölcseségedre gondolva;. mert 
Igy : adsz vagyelveszel - örömöket nyujtasz vagy 
keserüvel elegyited életünket, mindenütt rá ismerünk 
sz~retet~d ~romára: ' boldog sorsunk' édes álmain, mint 
fáldalmamk aggasztó félelmein •. Mig boldog órák VIUl-
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nak számunkra, érezzük erősödni a' szent kötelek et , 
mellyekkel magadhoz vonzod gyermekeide!. Kedvetlen
ségeink ~Iatt tágulnak a' föld kötelei.' mellyek ez ~let
hez kötnek, ' 's felkél lelkünllben szovetségünk' bIzta
tása: Nincs itt maradandó 'Vd"osunk 's feljebb kell 'Vdgy
nunk e' bujdosó csillagról. Legyen bár keserü a' pohár, 
mellyet kezünkbe adtál, - kiüritjük azt; mert te adtad, 
mint egy jobb baza elő áldomásá!. 

Kegyelmes ' Atyánk, - ime felhevité a' hit' ereje 
lelkünket. Lefojtva szúnyadnak a' bűnös gerjedelmek 
e' szent tüz alatt. Gyujtsd lángra e' szent meleget, hogy 
örökre haljanak el alatta a' bűnök ingerei. Nem leszünk 
mi soha egészben függetlenek az érzéki örömöktöl. 
Mélyen van azok szerelme szivünkbe óltva: de segélj, 
hogy sona se vessünk szemet tiltott . örömre, melly 
rendeltetésünktöl vonna eJ... Nem leszünk mi soha an
nyira boldogok is hogy földi kedvetlenséget ne érez
zünk, de segélj ugy élnünk, hogy ba szenvedünk: ne 
szenvedjünk mint bűnösök; hanem mint Krisztus baráti, 
's a' mint jobbulnak környülállásaink , johbuljanak ér,.. 
zeteink ; legyünk Isten imádók, ember szeretők, szentek 
és jámborok, hogy a' földön áldás, a' mennyben id
vesség légyen jutalmunk. Ifedvetlenségeink készitsenek 
elválni tudni e' földtől; nem hogy megvessük köteles
ségeinket, hanem hogy fogadjuk örömmel végnyúgalmunk' 
álmát, 's igy mondjul)k búcsut ez életnek, mellynek pá
lyáját kUzzadtuk - 's I,eservei megérlelték hitünket. 

Szent Atyánk I sorsunkat vizsgálni akarjuk; de ime 
elmerül az, örömeivel és fájdalmaival bölcseséged' tit
k~s homál~ába: Nem is kisértünk, hogy megjelentsd 
ml~ emberi szemnek látni nem lehet; hanem könyörgünk 
adj sege~elmet, hogy tudjunk türni vallásos nyúgodt
ság~al, ,orvend?ni isteni félelemmel; mint az élet ki
VánJa ~ s atya] nézeteiddel megegyez; _ és bár mi 
torténjék velünk: maradJ'unk urai indulatainknak mér
sékl ti k k' , ' . .. . e e Ivánságban és reményben is hogy az érkező 
oröm en h't"bb' , ' y I o , s a veszély melly talál, szelidebb 
legyen".. Amen. 
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U. F. Hatalmas lsten! Megirjullak e' nap' terhei és kö
telességei, 's mig e' szent hajlék komolyon csendeleg, há
zunknál.z életgondok' zsibongás. veszen körül. De adj el
vinnünk annyi lelki eröt! hogy ha bár körül fog is venni a. 
élet' lármája, szivünk lelkünk légyen csen~es, mint hajlékod 
az áhitatosság' szavának elhangzása után. Amen. 

Kedden estve. • 

Oda hát e' nap is életünkből, szeretetnek Istene, A-, . 
tyánk a' Jézusban I Lefolyának Óráj', 's ennyivel idő
sebbek, - 's egy napnak tapasztalásával bölcsebbek 
lettünk. Bár hol jártak ma gondolataink és ~einényeink, 
béfutva multat és jövendőt, időt és öröllkévalóságot: 
visszahivjuk azokat, hogy neveljék ez órának buzgó
ságát, 's lelkünk hálaérzeImét. Szép vigasztalása lel
kiinknek, hogya' tél munkátlanabb napjain többször 
látogathat juk hajlékodat, mint esztendőnk más szakasz
szain. Segélj is, minden óránk' únalmát előzzük meg 
idvességünk eszméletével, - 's igy rckesszük be e' 
napunkat is. 'S majd midőn az éj csillagai elfoglalják 
a' naptól elmaradott ég sötét mélységét, - gyüjtsd 
öszve a' jámbor családokat, egy szerető apa vagy anya 
körül, 's ihlesd szent lelkeddel, · hogy egyesült érzés
sel mondjanak hálát neked, - áldják meg életliket 
egymásnak, 's esedezzék gondviselésedet ez éjszakára 
is. Szenteld meg öket, hogy legyenek boldogok egy
más' szeretetében 's vallásuk' vigasztalásában. Imádunk 
szent Isten, hogy ha nem mindenre tünik is fel bol
dogitóan a' házi élet' szerencséje, szerkeztettél öszve 
lelkeket, melIyek egymást megértsék, 's boldogságuk
ban téged dicsőitsenek. Unalmas volna a' dicsöség nagy 
~!Iyája,' ~a a: csillagokig érne is. Izetlen a' gazdagsá~ . 
ures a vIlágI hatalom, ha eget és földet ölelnének IS 

karjai : a' házi élet nyugalma nélkül... Ezt mutattad ki 
k?zörökségul, minden gyermekeidnek: mellyböl az is, 
kinek nem jutott 8' világ más szerencséjéböl, osztoz
zék, 's érezze, miként számára is adtál aZ örömek 
édesebbjéből. 'S lássa meg a' kevély, hogy nem messze 
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áll tölUnk o' boldogság, 's házúja , hajlékunkban van. 
'S kit e' sors veszen körül, nincs mit irigyeljen attól, 
ki dicsően ragyog kül sorsában, de kétkedve vánszorog 
megónt házához... De hiszen még is boldogtalanság szava 
zörget naponként az ég ajtóin II Honnan e' panasz -
nem kérdjük szent Atyánk; mert tudjuk, sokszor zárja 
ki tettetés, hidegség, képmutatás a' szivből a' szerete
tet, 's megfertéztetett kezekre marad a' páros élet ál
dozatának felmutatása. 

Nem perlünk többé veled, ha eltünt töliink a' bol
dogság. Nem kérdjük; miért özönlenek lelkiinkön e' 
keservek; mert tudjuk, ha hallgat is minden körültiink, 
- 's felelet nem jőn is sem az egekből, sem a' vi
lágból: önszivünk menydörgi a' kérdezőnek: bUneilekért ... 
Szent Atyánk ismertess meg e' tévedéss.el minden lel
keket ... Kik felzavarták önsorsukat 's evel atyai elné
zésedben okadályoztak, bocsáss meg. Béborult éltöket 
ismét deritsd fel. Hivd vissza körükbe a' szeretetet, 's 
kisérje azt boldog megelégedés, - 's midőn magoktól 
távol keresnek boldogságot, szálljanak önkerületökbe, 
's ott találják meg a' mit messze hiában kerestek. De 
ne engedd, hogy hiábanvaló reményeket teremtsünk; 
mellyek soha nem teljesülnek ' s kiilönben is ha az 
ábrándozás elmult néma fájdalom marad utánnok a' 
sziv fenekén. Ezért ne kivánjunk igen sokat az embe-

. rektől, úgy sem angyalok ök. Számitsunk erőtelenséget 
is ~' várt gyönyörüségek sorába, hogyannál édesebben 
lepjen meg boldogságunk. A' tettelésnek, hitetlenségnek 
lelkét messze távolitsd e' szentségektől : ne legyen ká
romlás a' f.öldön legédesebb szövetségen, és egy köny 
se cse~pe~Jen el háládatlanság' súlyo alatt. 

. A ~,kre nézve ez édes örömek elkeseredtek . 
• kiknek e . kerület is hideg mint a' tél, szomoru mint 
felleges éjszaka - 's rettenetes mint az észak' bavas 
szélvésze .sÖtét éjféleken , _ oh l nz illyeneknek adj 
másne~ü örömöket. Ha nem lesznek is azok olly éde
sek mmt. az elveszettek , legyenek nyugtatók. Adj azok 
mellett hitet és csendes szivet , hogy béküljenek ki 50r-
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Bukkal, mel\y megakasztoIta egyszer reájok nézve a' 
világ nagy rendét: melly lelket lélekhez vonz, és ~öt.. 
Az ifjakat, kik még távolról né~nek bé az ohaJlott 
Kannhánba: ne zárd ki onnan mint ' Mózest; hanem add 
ki osztály- részöket miudeniknek nemzetsége szerint. .. 
A' béjutoltak elölt lebegtesd itéletedet , melly kizárta 
az ös Édenből a' bünös családot. A' vénekbe adj őszinte 
lelket, bogy kialudt tüzök hamváról ne szórjanak átkot 
megkeseritni az Hiuság' ártatlan örömeit. Szeressed szent \ 
Atyánk ez éjjen is, és őrizzed minden sziv' érdemlett 
örömét, hogy semmi azt meg ne zavarhassa. Juttasd 
eszökbe az egymást szere,töknek, hogy midőn a' földi 
egybel{öttetések' lánczozata megszakad : kezdődik az égi 
társaságok' órája, - 's kik itt egymást szerették,< lássák 
meg egymást dicsöülve a' vis!,ontlátás' örök innepén. 
Amen. 

U. F. Nincs kivüled sz. Isten miben bizzunk az éjen. 
A' sötétség félelmet; vagyonunk ellenséget támaszt. Erönk és 
gondosságunk tehetellenné lesz az álom' ölében. Csak oltalmad 
biztosit minden veszély ellen. Elég ez nekünk, 's hozzád ra
gaszkodunk. Szenderits el atyai öledben, hogya' szép remény, 
mellyel elaIszunk, hozzon szép reggelt számunkra. Amen. 

Szerdan reggel. 
• 

Atyja hatalmas Isten! imádó érzettel a-
dunk hálát, hogy ismét új napol érnünk engedtél. Nincs 
sziv, meUy egészben felfoghassa, sem nyelv, melly 
kibeszélhesse bölcseségedet. Sivatag csend borzaszt u
gyan a' mezőkön; de gondviselésed fogja körül azokat 
a' sok ezer elhunyt állatok 's eltemetett magvak felett ... ' 
G~ndoskodásod nem csekélyebb teremtményeiden, mi
dőn téli álomra rendezed, mint midőn azok a' tavasz 
reggelén örömzsibongással köszöntik a' harmaton csillá'mló \ 
napsug?rokat: ~ö~cseségedröl beszél a' hallgató <' mező 1 

akkor IS, mldon az elszáradt plántának öngyökerére l 
hullatott vagy elszórt magvait őrzöd mint midőn azok 
új alakban és szinben inganall a' ta;asz szeDa
iben. - Kietlen, de gazdag a' tél' kebele. 

, 
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hordoz méhében egy ji>vendő esztendő számára. Örö
möket ád naponként a' föla gyermekeinek; n~m a' me
zőkön de igen házunkban, hol lerakvák Igyekeze
tünkn~k munkáinknak gyümölcsei, 's hol édes viszo
nyok ve~znek körül. Kik értik czélodat, útaikat vizs
gálják, társalkodnak tiszta és feddetl.en lél.e~kel, 's 
,vallásra és örök életre gondolva töltIk napJ81kat, -
nem örömtelenek azoknak a' tél' szomoru napjai .•.• Az 
iIlyeknek hajlékuk barátságnak menedéke, boldogságnak 
hazája. Megengeded ugyan mindennek, hogy éljen az 

,ő munkájából, mellyel fárasztotta magát a' nap alatt, 
's keressen gyönyörüséget : de megkivánod, hagy illen
dőség, mértékletesség 's szeretet körében, nem kisértő 
gonoszok társaságában éljUk el azokat: hogy inkább 
szépülhessen általok világunk. 'S minden igy felhasznált 
adományod, gyönyörüséget hoz számunkra, 's felkölti 
lelkünkben végetlen szereteted' imádását .. Szent Atyánk ~ 
ha végig nézünk leélt napjainkon, nincs okunk ellened 
szót emelni ... Keljen ám panasz az életre, nem gond
viselésedre vonnak homályt a' panaszok és zugolódások, 
hanem minket szégyenitnek. 

Magunkba szálva látjuk, hogy magunk fakaszt juk 
többire könyeinket. Reánk száll fájdalmaink' sulya. Ir
galom és bocsánat a' háládatlan panasz I óra !! de Atyánk (, 
tévelygéseink megint visszatérnek 's érzeteinket megint 
megzavarják, ha kegye!,med nem erősit a' viadalra. Ese-, 
dezUnk viIágositsd fel értelmünket, hogy ismerhessük 
8Z eszközöket l mellyek bennünk tiszta lelkületet 's' 
feddet.Jen erkölcsöt szülhetnek. Tartsd meg aztán bir
tokunkban ez eszközöket, hogy derül vagy borul fe
lettünk az ég, kies tavasz jön lengő ilIaual, vagy 
mord tél ködös feUegeivel, találhassunk örömöt. Segélj, 
hog,y mértékletlenség, sem tunya érzéketlenség ne za
vaTJák éldel~tünket; legyünk mindég igazságosgk 's 
hordozzuk sZ1Vünkben nzok sorsát is kiknek öröme 
nekUnk is öröm, keserve nekünk is k:serv lebet. Köl
csönös részvét boldogit~a szempilIanatainkal 

Ne engedd elfelejtenünk, hogy ifjuslIgunkra kietlen 
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vénség várakozik, 's légyen gondunk, meg nem ke
seritni késő napjainimt, ifjuságunk' bolondságaiva!. Tar
tsuk szem előtt, bogy nyomunkba olly nemzedék fog 
egykor lépni, mellynek szerencséje nagy részben be
lőlünk fejlik ki, mint tavaszi élet rügye téli boritékból, 
's a' ki crről elfelejtkezik ,' alábbvaló a' ,hiletlennél... Szent 
Atyánk! segélj e' m~i napon ado~ány~id' bö~cs élvez~
sére' ne hizlaljuk a testet, ne Imádjuk kIvánságaIt; 
hane:n forditsunk főg~ndot lelkünkre, .melly túl éli e' 
föld' szerencséjét. .. Orizz az elerősödött indulatoktól, 
ha szent czélzatuaknak mutatkoznának is, hogy csendes 1 
fontolás után nyulhassunk az örömpohárhoz , mint a" 
keserü italhoz is; igy lépjünk kétséges útainkon 's ke
gyességünkhen is, mint utaidból tanultuk: ki nem sietsz 
sem késel sorsunk vdltozatai'/Jal - hogya' tévelygés ne 
vigyen veszélybe, sem kevélységre vagy hidegségre 
erényünk : - 'a' gyönyörUség ne csábitson el, - és a' 
keserüség ne öljön meg ... Amen. 

U. F. Szereletnek Istene I Tőled va{l életünk, vagyo
nunk 's minden örömünk. Te tartottad meg az elenyészett éjen 
is, 's hatalmad alatt lesznek halálunkig. Oltalmadba ajál
juk most is magunkat azokkal együtt, mikkel életünket kö- , 
rülvetted. Fogadd oltalmadba könyörgő gyermekeidet. Amen. 

I 

Szel'dán estve. 

I 

I 

Ignek, földnek teremtőe 's óltalma nagy Isten I dicsö
séged vegyen környül, hogya' közeledő éj veszedel
mei kerU lj ék ki életünket, javainkat és kedveseinket. 
E' volt fögondunk, miért ez áhitatosság óráján felke
re.se,tt szívUnk, melly csak is akkor bir nyugodt lenni, 
midőn téged megtalál. E' gondolattól uem is örömest 
válunk meg. Mit sem ér nékünk a' föld minden sze
r~ncséje, vallásos hiztositás nélkül, mig egy éj mindentó!, 
mIt ~zerettunk, megfoszthat. 'Vannak hiszen törvények; 

" 

de nmcs bennek . megtartásnak ereje. Vigyáznak embe
rek; de az erőtelen szemek elszunyadnak 's rettentik 
a' kicsinyhitüeket a' hahona' félelmei is, meÚyeket csalfa 
képzelödés költ fel 8' sötét árnyékokból. 'S pedig szent "-

~ 
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Atyánk, hilUnk mondja, hogy ~~ vagy óltal":'8 és vilá
gossága minden éjszakának. KIJelentésedhen IS tudtunkra 
adtad, hogy sem az égben sem o' földön ne keressünk 
kivüled más hatalmat, mell y sorsunkat vezethe~né .. Nem 
biztad világodat idegen lelkekre. Te vagy klterJesz
,kedve a' lelkek' és természet' országa felett. Megőrzöd 
a' rendet, melly kezdetben útbavezette a' világot. Csu-
dáid is csak választottidra tartoznak. E' kivül semmi 
nem történhetik, mi rendet hOnmna a' természetben, 
vagy megállitaná kezedet. Ha te elhagynád a' világ' 
kormányát, egy perez, melly idegen befolyást enged
ne, zavarba taszitaná a' világot. Ha minden szegletből, 
fellegböl és sirhalmokból kisértő, kinzó hatalmakat 
tudna előhivni az éj: ki kivánná a' földet laká~ul?!. 
Még is szent Atyánk szerencsétlen az ember!.. Onve
szedeimére felkölti képzetében a' temetők' alvó lakóit, 
hogy retlentsék a' vidéket. Gonosz lelket teremt az 
égre, hogy tüzes útján siessen a' kinra választott jám
borhoz. 'S a' világot, mellyet számára kiszépitellél, 
rettenetessé teszi; mert habonás kezek ölelik a' cse
csemőt. Azok vezetik a' gyermeket - fenyegetik az ifjat, 
's kin oz zák az öreget. 

Szent Atyánk! nagy bűnt tett, ki nem benned, 
hanem más lelkekben hizik' ; nem az evangelioliiban, 
de emberi erőtlen gondolatokban keres holdogulásra 
útat. De könyörgünk, bocsáss meg a' szerencsétlenek
nek" kiknek szivökbe gyermekkoruk hintette el a' ba

l! bona kárhozatos magvait. De irtsd ki anyaszentegyhá
,l zadért 's érettünk minden szivekből, a' hitnek. e' nagy 

, , ~llensé.gét, hogy nagyok és kicsinyek tégedet ismer
Jenek Igaz Istennek lenni, 's ne bizzanak más hata
trm~a~ ... Fegyverkeztess fel minden lelket az evange-

om egyv~rével, hogy ellene állhassunk az ellen
ségnek, - s ne fogadjunk el nem tiszta tndományt , 
II~~ angyaltól sem ~mbertől ... Hitesd el mindennel, hogy 
~ :v~lkgést s~m Idő sem tekintet meg nem szentitheti. 

' Iéi kSleJOI f p~ral ,megbocsátanak, ha az nnokák értebb 
.J / o (e OgJák fcl dolgaidat ... 

• 
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Azokat, kik mások vakitásáhan gyönyörkiidnek 
va"y hasznot keresnek: ' döhhentsd meg, ne üzzenek 
kalmárkodást birodalmadban. Mond meg nékik, nehéz 
számadás nyomja azt, ki tévedésbe hozza országod 
polgárait, Tedd uralkodóvá az evangeliom" tiszta vilá
gosságát, hogy hasson be azon rejteke kbe , mellyeliben 
tört készit az álnokság, gyenge lelkek megfogására , 's 
piruljon el intésedre az emberiség' ellensége... Győzd , 
meg ötet, hogy . nem akaratod, sem tetszésed, hogy 
valakik vakok legyenek a' lelkek' országában; hanem, 
hogy lássák mindenek dicsőségedet, 's meggyö71ődés
böl ragaszkodjanak hozzád 's kötelességök höz. Tedd 
közössé a' néppel azt az ismeretet, mellyel értebb 
gyermekeid kisérik a' természet' útait, Hitesd el, bogy 
a' holtakon nagy álom van, 's csak batahl)ad költi fel; 
hogy e' gondolatok között ez éj félelmei kevesüljenek, 
's egy rosszal legyen kevesebb a' földön. A' mint sü
Iyed alább sötétlő hegyeink megett a' nap,~ a' szerint 
emelkedjék a' hit világossága, hogy legalább kikről 
Jézus leszedte az igát, legyenek megkönnyebbülve: .. E' 
tiszta fény fogjon körül mindeneket 's .légyen nyu
galmunk különben is csendes. 'S tarts meg minden mi
éinkkel együtt holnapra is. Amen. 

U. F. ~lint a' gyermek anyja ölében olly bátran, olly 
édesen szendereg az alvó világ oltalmad szárnya alatt, min
denható lsten I Csak ott lehetünk hát mi is bátorságban a' 
bekövetkező éjen. Atyánkl terjeszd ki felettünk is e' mene
déket, hogy éjszakánk és reggelünk is hozzon nyngalmat és 
örömöt. Amen. 

'(JsötUrtUkUn reggel. ,,' 

It~ állunk hideg hajlékodban, hatalmas Isten! mig '~;
k?l~k el~ebegik reggeli imánkat a' megtartásért. Hideg 
kivui, hideg beJöI is a' szent küszöbön ' de áhitalos
ságunk meleg érzelme szépiti reggelünk' e' szentt6.lell 
óráját, 's minden pillanatot, mellyben hit által veled 
~ársalkodunk Ki megörzöd a' Iéi kedvll.tlen óráin is a' . 
Jókat, mellyekke! munkánkat jutalmaztaa , 's !Iodvese- '-

, 
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inket, kiket reánk biztál. Veszély félelme vett körül 
az elenyészett éjben is. Ez volt utolsó gondolatunk el
szenderedésünkben. Ez megúnt álmunk pihenésein 's 
esengve vártuk a' reggelt. .. Bús képpel, de im fellépett 
az a' várt óra már vidékünl,re. Eltünt előle az éj, 
mellyben gon'dod volt az alvó sokaságra. Ezért nyiltak 
meo- hajlékid' ajtai, hogy vallásos érzés hangzata eny

, hitsOe meg a' hólt csendesség' únalm~t, 's hálaadás 
szava ömlengjen a' megtartott ajkakon . . Ugy sincs egyéb 
áldozatra valónl" mint e' meleg ömledezés. Nem piru
lunk ez áldozatunk' csekélységéért. Te mondtad fri
gyedbeJl: nincs szükséged füstölgö oltárokra. A' töre
delmes sohajtás mindég megtalálja egeidet , 's könyö
rületre birj~ szivedet. 'Még se mondunk dtkot sem rd
galmat azokra, kik véres oltárokon gyujtanak áldozatot. 

, Hisszül" nem ismernek ök tégedet; de mi öket sze
retjük; mert ök is gyermekeid; 's könyörgünk érettök: 
bocsdss meg nekik, nem tudjdk mit cselekesznek. 8zép 
szerencse jutott nékünk kegyelmedből szent A~yánk, 
hogy. nem lettünk részessei e' tévelygésnek, 's minket 
Jézus lobogója alá engedtél születnünk. Az ő ismerete 
összenőtt életünkkel. Fiaiddá fogadtál, 's részt igértél 
országodból. Imádunk ezért, de 'lélekben és igazsdgbali. 
Egy hosszas éj bizonytalanságai között érzet! kegyel
med ébreszté fel lelkünkben hálás buzgóságunk ez el
ragadtalását. '8 ha ide gondoljuk életünk lejárt napjait, 
mellyekben bántásodra éltünk 's még is jóságodat kos
toltuk, bámuljuk szereteted' sol<aságát 's türedelmedet. 

De bár mi történt közöttünk szent Atyánk; bár 
milly sokszor tettél jól, 's mi háládatlanok voltunk, 
!edezd el, ,hogy e' szempillantaton túl legyünk meg- , 
19azulva előtted. Segélj, hogy ezutdn szentul , kegyesen 
és drta(latnul élhessünk. Ne engedd kihülni szivünkből 
a' vallás' melegét, hanem legyen az örök útitársunk 
élet-vándorlásunk alatt, 's útasitó szózat mellyre li
gyelmezz~nk, és felemelt jegy, mellyre n'ózzenek min
deneknek szemei. Tanits meg mindeneket : nincs e' földön 
a' halandónak drágább kincse hiténőI ; mert az terheket 

, 
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stépit, könyeket töröl ft'. földön , ·.s Idvezit az egekben. 
E' meggyőződés, ha. örömre .szóltt az ?Iet vagy ráj-

. dalmakra ; egy bölcso érz.elgo rel~ényelt, vagy egy 
koporsó' gyászát IIIntel! elo ok be, álljon melletliink, bogy 
'boldog óráiok el ne kárhoztassanak, szenvedéseink 
örökös oyomorultakká oe tegyenek. 

De oe engedd felednUnk , hogya' hitnek ékessége 
a' jó cselekedet, 's ne keressük az idvesség' ma
lasztját zengő ajkakon; hanem a' sziv megszentiilt rej
tekében, boi felebaráti szeretet 's kötelesség iránti 
hivség születnek. A' miéinket szeressiik, bóldogitsllk. 
Embertársainkkal tegyünk jól. Legyiink nagyobbakhoz 
engedelmesek, a' nyomorultakhoz könyörülők. .. . Ne 
legyen egy elesett is, a' ki emeJö kézre ne számit
hasson. Adj nagy szivet, nagy kereszthez; enyhitőt 
sebeinkre, 's fáradni nem tudó készséget bivatalunkra. 
l\lidőn sorsunk béborul 's csak égi fény vezethet: ne 
vond meg azt tőlünk. Lássuk tisztán elhivatásunk; re
ményét. Az örökkévalóság igérete enyhítse az idö gyer
mekeit. Szent Atyánkl . egy rÖvid nap reggele, hosszu 
pályát nyita meg lelkUnk elött. Messze távolban me
reng a' nagy czé!: - ne engedd eltévesztenilnk. Segélj, 
e' napon is vigyázzunk lépéseinkre, nehogy czélt vesztve 
tévelyegjilnk; 's midőn majd nem birjuk vándorbotun
kat , 's pályánk sillyedez a' lankadt láb alatt, adj boldog 
véget törődéseinknek. Amen. 

U. F. Nagy lsten r im napjaink világossá~ és setélgég, 
nappal és éjszaka változ.tai közl megállapodás nélkül jőnek 
és mennek, újulnak és enyésznek. De szeret eled és gondqs
~ágod vál~z.llanul áll feleltek . Segélj: hitünk is legyen olly 
al~andó mml kegyelmed, hogy ingadozás nélkül köze,ledjünk 
mmden nap égi elhivatásunk czérjához. Amen . 

Cs6t6rt6k6n estve. 

Hallottuk az eslharang' lompa zugását, nagy IstenI.
Halloltuk a' mint elmerilllek bangjai 8Z est-alkony' hi-
deg ködében. Mini égnek szózata batoltak lelkünkr!); \... 
merI szined eleibe szólilollák az él'Zékeny lelkül, hálára 
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e' nap leélt pillanatiért. .. J\linde~ lelkek! .boruljatok.le 
e' végetlen szeretetü felség lábatnál; NekI panaszolJa
tok Ic a' mi fáj. Panaszo!játo~ l~ a. nyomó. gondoka.t, 
mellyek alatt kell áItalizzadm,. a slralm~s ut p~IY~Jat. 
Atyai szive gyönyörködik az otet szereto lelkek blZO
dalmában. - Légyén mind öröliké ál~va neved nagy 
Isten I hogy atyai gondossággal és bolcsen rendezted 
életünk' sorsát. Ha adsz is egünJuoe zordon telet
kedvetlen napjaival, nyúgalmas hajlélwk, vigyázo tör
vények 's atyai örzésed megenyhitik a' sötét éjjeknek 
is kietl;n óráit. Boldogabbak mi azoknál, kiknek hazát 
örök jégtorlatok között mutattál , hova nem hat plántai 
élet. Boldogabbok azO Imái , kiknek e' nagy mindenségböl 
nem jutott egy maroknyi hant sajátul : nincs hazáj ok, 
's mint jövevényei e' földnek búsan vándorolnak által 
az életen. Túdjuk mindnyájan jövevényei vagyunk az 
életnek, 's nem itt vall örökös hazánk. De még is édes 
nekünk, a' mit e' földön birunk is kegyelmedből , 's 
vallásosan hatnak lelkünkre azok az órák, mellyek 
boldog nappalokat és éjjeleket hoztair. Adsz te nekünk 
illyen órákat szent Atyánk, ha telhetetlen szivünk bi
ányt érez is néha az életben. Nem feléjted azokat is, 
kiket emberi büszkeség örömest elfelejt. Áldás és nyú
galom van szánva a' komorabb napokra is, a' tiszta 
lélek társaságában. E' hitnek ölén szenderednek el az 
indulatok sorsunk változásai között. '8 boldogok volnánk, 
h~ e' meggyőződés állana előttünk, midőn kevélység 
kIsért, 's akkor is, midőn kedvetlenségek ' rohantak meg. 
~e so~szor üzték ld lelkünket e' meggYőződés édenéből 
tiltott mgerek - erőszakos kivánságok. 

Szent Atyánk vezess vissza az elhagyott szentsé
gek kO~é. Im fogadást teszünk: többé )lern háboritja 
akart bun annak birodalmát. Emeld fel naponként sze
retetednek jegyeit az embereknek fiai között. Ne hal
la~s~k ~' földön inség, sem panasz éhező ajkon, sem 
SZIV fájdalmas dobogása 's mindenek nézzenek gyer-

.J meki alázattal 's bizod~lommal reád. A' gazdagság 
mellé adj jótékony szivet. Adj a' hatalmasnak engedé~ 
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keny lelkét, 's a' szegénynek, kit emberi könyörületre 
biztál , adj békettlrésnek lelkét; mert nehéz az ö sorsa, 
's melléje egészséget és résztvevő barátot is. lUulasd 
meg néki ama fénylő mezőket fejünk felett, hol olly 
sok világok néznek alá földünkre, - 's gyözd meg, 
hogy ott gazdag örökség vár arra, ki itt hibájün kivül 
lett szerencsétlen. 

Minden hajlék alatt adj házi örömöt, hogy felejt
suk el a' mi rosszul esett... Szent Atyánk im az \lj 
közelget 's nytlgalomért eseng minden, hogy 8' ter
mészet' keménységét, hajhíkba vonulva pihenhesse ki. 
Tedd közössé u' nytlgulmut, hogy légyen helységünk . 
csendes. Az útast őrizd úti félelmektől, gonosz embe
rektől 's eltévedéstöl. Tartsd tisztában érette a'-világot, 
hogy homály ne vonuljon szemeire, 's a' csillagok 
mutassanak útat az eltévedtnek , 's vezessék emberek 
közé, hol enyhülést találjon, 's vidümult szivvel be
szélje vezérlésed' csodáit. Nekünk is ha dolgainkat rend
beszedtük adj édes álmot; de veled együtt virasszon 
hitünk is feietiünk, nehogy ha talán bé köszönt lelkünk' 
jegyese Jézus, megfeddését halljuk az aluszélwny tanit
ványok~al: Mt nem vigydzhattatok-é éretlem egg ke
véssé. Es ha vigyázunk ~ 's hitünk' lámpáját, sem in
dulatok el nem fojtották, sem kiapadt remény elaludni 
nem engedte, 's az égi látogatás órájiin vigyázva fo
gunk találtatni : - legyen helyünk a' bárány menyegzői 
vacsoráján, az egekben..... Amen. . . 

- . U. F. Itt e' szent falak között felebaráti szeretetnek, 
szentült akaratnak 's 'hitnek és vallásos reménynek szózata 
hangzik, de kün, oh szent Isten, mennyi baj az életen, men
nyi gond kivánság és félelem gyötri a' lelkeket II ~ekk.l' 
megyünk mi is már szembe. Atyánk I itt meghallgaUál. ' Légy 
velünk mindenütt, hagyott is tiéid legyünk, Amen, , . 

Penteken reggel. ' , 

Ismét kiállalluk egy éj' félelmeit , 's nyúgodt testb:n '8 
örömmel adunk hálát jó Isten szerelmes Atyánk., h~gy 
ebböl is. épségben kivezéreltél, Szomoru 5züI'kulet Je-

" 
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lentelle volt annak érkezését. Hosszadalmas óráil eltelni 
korán zárkozva várla ember és állat. Itt e' szent ralak 
között, 's titkos kamarájábaÍl gondviselésedre kötötte 
a' jámborlelkü halandó mindenét, mije volt - a' ve
szedelem hatalma ellen; e' veszedelmek minket el is 
kerültek; vigyázásod és olt:>lmad nem maradt követ
kezés nélkül; mert élünl,. Erezzük , hiszszük és tudjuk, 
hogy ·szeretsz minket, 's enyhítö vigasztaJásként szo
ritjuk szivünkhöz e' tudományt; mert félelmes és irtó
zatos egy téli hosszu éj sötétsége, midőn minden jám
hor aluszik: szivkinzó csend ül szomoru fellegeken , 
's havazó szelek zugása szaggatja meg időnként a' fé
lelmes hallgatást. - Ezért e:>ik jól a' reggel' enyhitö 
világossága, hogy elüzte e' félelmeket , el a' sötétséget 
más földrészekre , és sok gonoszságot szüntetett meg ... 
Az emberiség' sorsáért magát feláldozott Jezus' szen
vedéseinek emlékére vezeti ugyan e' nap a' vallásos 
sziveket : de mint az ö földi sorsán is általszürődik 
megdicsöülésének fénye, igy tűnik fel minden napunk' 
bizonytalanságai között szereteted' dicsösége, a' mint 
örömÖket oszlasz gyermekeidnek. Nem is mindegy ne
künk szent Atyánk, az öröm és keseriiség. Irtózik ke
serüségtől az érzékeny sziv. Vágyik örömre minden : 
állat, ember, angyal és féreg. 'S meglehet, még is 
erötelenebbek vagyunk, mint sem tiszta elszántsággal 
törekedjünk úgy örömre, hogy keservei, ne fejlödje
nek belőle, - 's öröm-vesztéseinken zavarba ne jöj
jünk, 's meg ne vessük a' szebb sors' távol igéreteit , 
mint játékaitól .megfosztQ!t gyermek, midőn sirva dobja 
el kenyerét ... Erős ingerek vonnak gyönyörüségek ú
tára - 's megtévedt önszeretet rettent vissza a' vallá-
sos lemondás' nehéz pályájáról. Ezért tévedünk meg " 
sokszor idvességünk' keresésében. Mennyben képzeljük 
magunkat, mikor már körül vagyunk keritve a' pokol 
köteleivel. 

Nyomja ez érzet lelllünket szent Atyánk r - 's im 
hozzád folyamodunk , könnyits meg!. Adj mindig annyi 
eröt, mellDyivel sorsunkat czélod szerint hordozhatjuk, 
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's mit reánk mérsz , kárhozat nélkül türlletjUk... Midőn 
hozzád kiáltunk terheink alatt : ~tydm muyék el e' po
I.dr, enyhitsed szenvedésünket, kIméld meg könyeinket 
hogy ne meritse ki azok forrását egészben a' keserilség. 
hanem maradjon a' mivel lemoshassuk bűne inket , éle~ 
tünk' töredelmes pillanatain-, vagy halálunk óráján. Te 
tudod , ismered erőnket: ne rakj több terhet reánk, mint 
menn yi alatt biztos on haladhatunk mennyei Itazánk felé. 
Ne kisért5 hitünk felett·, nehogy a" kisértet' hatalma 
elszakasszon tőled : 

De midőn nagy Isten l' belé számitottad' szenved'é
seinket örökkévaló' idvességünkbe , 's szivünkre tágit
hatatlanul sajtolódtak 8:' keserveit: jó' lelked által add 
tudtunkra , hogy nagy czélod van fájdalmunkal ; 's zá
rodjanak le zugolódásra nyiló ajkaink ; és midőn kezet 

. teszünk a' keserü pohárra : tekintsünk hozzád a' könyörülő 
egeiIre , áldjuk meg a' keservet, mellyel megválthatjuk 
mennyei örökségünket. Midőn pedig czélodat nem' zavarja : 
adj örömöt , mennyit meglábolhat hitünk, hogy sze
ressük meg terheive!' együtt ez életet. - Szent Atyánk t 

. tölünk ez az élet örömeivel és fájdalmaival elmn
lik ; leszen-e jutalma keresztviselésünknek?- De mégis! 
halljuk a' távol sejdités' szavát : miként az égnek 's földnek 
elmulni könnyebb, millt frigyed' igéreteinek teljesitetlelt ma
radni ... Ki vagyunk hát békülve l'.: Légy ma és ezután is 
édes Atyánk! mi leszünk gyermekeid : szent nép , hivő 
nemzetség ... Nem várunk több kijelentést sem biztositást. 
Előltünk áll igéreteid kezes e a' kereszt' diadalmas baj-

. noka, Jézus. - E' hitben tarts meg; hogy azt, a' mi Jé';' 
zussal történt, 's mit ö szólott~ semmi világi érdek ki 
ne törölje lelkünkhöl. Tartsd meg nálunk igéd' méltó-

- ~ ságát. Kezünkbe már annak dicsősége az evangeliom ... 
szent lelked' pecséte ragyog rajta. 'S midőn ez úti
levéllel bujdosásunk után hozzád jntandunk: Atyánkt 
add meg, a' mit méllán vártunk mert igérted . . . .. 
Amen. • 

-.. U. F. Kegyelmes Atyánk , nagy lsten' "Ura,:, /UJ .. ~ 
Ja'" el velünl, ne engedd himellnÜ1lh e' helyblil." E voll l!ö 
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nyOrgése hiv szolgádnak, midőn az Igérel' földére induli né
peddel. Ez a' miénk is, Jö.ü velünk midőn c' hajléklól lávo
zunk, hogy e' nap el ne léveszen nz utr61, meUy BZ igérI 
égi hazába viszen. Amen. 

PClltekell estve. 

VIdáman, mint nyugodt lélekhez illik - kivántunk bú
csut venni e' naptól kegyelmes Atyánk, nagy Isten I.. 
Nem feddhetetlenségUnk' érzése szülte bennUnk e' nyu
godtságot; benem annak tud lisa, mikép atyai kezek ve
zették mai lépéseinket és sorsunkat; Atyánk elött ál
lunk e' szempillantatban, '~ az ö gondos vigyázása ki
sér által az éjszakán is, Edes nek Unk e' gyermeki bi
zalom a' sors nyomása alatt is. Kit ez érzés el nem 
hágy, örömtelen szempillantatai is kiesek, mint hóldvi
lágos éjszaka. Gyönyörüségre szakasztott órái derült.ek, 
mint a' mennyország örök nappala. Öröm és vidámság 
szép része földi életünknek, és sajnáljuk, kiket nehéz 
inség vagy bűn fosztottak meg e' szép szerencsétöl... 

', Keserüljük mi öltet szent Atyánk, hogy gondviselésed 
alatt nem találhatnal" miben örvendhessenek. Nem Id
ván tad te, hogyelöljuk magunkban a' vágyat, melly 
ha ' élet-sorsban nem, atyai szerelmedben mindég tud 
tiszta örömöt találni, Nem akarod, hogy kihilljon hoz
zádragaszkodásunk, meIly kietlen sorsunkat is szépiti, 
's eltörli könyhullatásainkat. Ezért olly édesek atyai 
kezedből a' nyujtott örömök, ha nem örökösök is földi 
pály;inkban, 's ha különben nem élték le hennek az 
atyák, unokáik' szerencséjét. Ne"" rehegnek sirásra aj
kok azért, hogy valaha \levettek. Akkor is pedig, mi
dőn elmaradnak tőlünk az élet' gyönyörüségoi, gyer- ,, 
meki bizalmunk érzete megőrzi szivünkben a' tisztább 
örömöt, melly nem kábit, de boldogit", Mindenkor és 
mindenben jó vagy szenl Atyánk, és mi roszak ; midőn 
az idő örömeiért és nyúgalmúért az örökkévalóság örö
meit játszodjuk ki kezünkből. Felzavarjuk a' tiszta kútfőt, 
melly aztán többé nem enybit, mint kiapadt forrás sem 
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szomju ,Illatot... In bünhödnek az ajkok, mellycll be
léímtall tiltott örömök kostolásába, 's költ fe l kínzÓ 
képzeteket a' sziv' fájdalmas öntndata, miután eltárodt 
Ilárhozatos dobogúsában. , 

Még is csak szép a' te hatalmad nagy Isten, hogy . 
ennyi békételenség sem vet homályt gondviselésed di
csőségére, 's mindég atyaként fénylesz annak ragyo
gásában o' világ felett... Imádunk I kérünk tarts meg 
szeretetedben. Emeld lelkünket anny t tökéletességre, 
mellyel munkái d szeínlélésében,- annyi örömet és nyu
godtságot találhassunk, mennyi az élettel ru indég meg
békéltet; hogy igy érzéki ö·,·ömök hijával is tudjunk 
boldogok lenni. Vezérelj az úton, mell y legrövidebb , 
hozzád jutni - ha darabos is az. Tudjuk Idkeriilni a' 
totangó mélységeket, mellyekbe 8' világiak szeretete 
sülyeszti áldozatait ... Mútasd meg p61dákban ' a7. helye
ket, hol az erőszakos iDllulatok nyomán az örömök 
között méreg, a' szenvedések óráin pedig halaI serke
dezett, - hogy örökre kikeriilhessiill. E' végre őrizz a' 
kevélységtől, melly elfelejtetné, hogy mi is tévedhe
tünk, mint több embert.ársaink. Szent Atyánl" segél{ az , 
életnek tiszta böleseségér~, hogy ne vessiink figyel~et 
arra, mit mondanak az emberek: tartanak-e ők bóldo
goknak vagy nem; hanem szivünk' büntelen sugallásai
ban 's törvényeid jóváhagyás,lban keressük és találjuk 
meg a' sorsot, melly szívünkhöz szól és bóldogit; mert 
különben is az emberek sollszor irigyek, csalárdok, 
képmutatóll... 'S még se vessük meg őkel, midőn té
velygéseinket juttatják eszünkbe. Ne legyünk hozzájok 
hídegell, midőn osz!iiák a' szeretet malasztját.; 's a' földi' 
paradicsom' nyúgalmáI... ~Iinden kornak és állapotnak 
örömeit tekintsük olly édes kötéIneII, melly a' halandót 
az élethez és hozzád kapcsolja, 's tudjunk irántad. há
ládatosok lenni... Az esth.rang' elhangzott Iwngásával 
rázd fel emlékéi ama végórának, mellyen a' porhuló. 
föld kirázza kebléből hólt lakóit,'s kiégett világok fe: 
lelt istenséged ragyogásában állsz te, 's melletted a 
férfiu, kit rendeltél mindeneknek megitélésére - Jézus, . 

, 
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_ hogy itteni sorsunk' változntni legyenek útak 8' jobh 
éleI' di~söségére .. , E' nngy igazságok legyenek előttünk 
ez éjen is, mig maglínoskodva elméll,ediink, vagy em
berek közti leszünl<; midőn hisértö sötétségbe lépünk, 
vagy megáldjuk kedveseinket. Ezek legyenek ágyunk
ban l<edve)t gQndolatunk, alvásunkban ülomképeinl<, lel
kelésünllben örömIinil. 'S midőn utolsó éjünk eljön , 
"yőzz meg hah\lunk óráján 's feltámadásunkban, hogy 
hitünk neDl volt ülom - sem tévelygés ... Amen. 

U. F, Végezve tehát e' nap foglalat ossága; mert mun
káltunk és imádkoztunk, Szent Atyánk I segits, hogy ",időn 
nem munkál6dhatunk is többé az életre, imúdkozzunk az örök 
id,'csségre. Amen. 

Szombaton regg,el. 

E' hétnek utolsó napját érők el kegyelmedböl, örölr
kéval6 Isleu, kegye/Illes Alydllli a' Jézl/sbau! Egy nehéz 
~ohajtás leng vissza szivünkből lefolyt napjainkra. Ke
resi az elhunyt napok örömét, de azok nincsenek többé. 
Nyugvó pontol<at keres a' lélek; de érthetetlen homály 

>' fedi már sorsunk' kiállott változásait. Az esetek egy
mást szülve és temetve boronganak a' távolban. 'S fel
'felmerülnek emlékUnkben 8' szebb gondok, mellyel< 
szomoritották egykor életünket, mint alvó természetet 
n' tél' szürkületes éjjeleL. Örömök is Hinnek fel néha ; 
de többire szemfényves r. (őleg hatnak lelkünkre, mint útazó 
szemére a' havas mezők' csillámlása, - Szent Atyánl! ! 
S,ok ~~tek törlődtek ki életünk könyvéből. Egyik nap 
8 maslknak adta által az intő leczkél<et: mil<ént éle
tünk' örömeire és keserveire is változó szempillanta
tok, 's majd téli csend ül a' halál hideg boritékja ainIt. 
- Elmult idők voltak lanitómestere a' jelenvalónal<. 
Ebhe ~e van téve fi ' jövendőnek bölcsesége, és sze
renCSéJe. Ezek lesznek itélöbirái annak a' mil hetUnl! 
eszlendőnk vagy százndunk cselekedett. 'S mindenik 
elhozza és" előbb ,adja dicséretedet, gyermekeid ir/lnli 
szereleledrol, Elmult napjaink történet,ei mutatják, hogy 
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, 
n' gonosz telt bóldogiló eredményt nem hágy mnga u
tán ; a' biíntelen lélek jutalma nem marad el. Csaltak 
és csalódtak néha földi számitások ; de mennyei jók 
nyerésére lett Jépéseinken öröm és belső megelégedés 
kisért czélunk felé, Bóldogok a' szemek, mellyek lát
ták elmult napjaik szenvedéseiben vagy szerencséjében 
sorsuk jövendöjéL, Hallyatlóra indult e' hetünk 's vajha 
lelkünket gazdagifolla volna azon ismeretekkel, mellyek 
földi zarándokságunk botlásait megismertetik, 'kiegYen
lilik útunkat, hogya' biínök, mellyek egyszer elejtet
tek, többé vissza ne térnének... De érezzük, a' napok 
és hetek elmulnak, 's bölcseség nem kél nyomulIOn, 
mint virág a' fagyos hantokon. Fájdalmaink nem tanit
nak bölcseségre. Heteinl<kel, l)apjainkkal kiújulnak se
beink, visszajőnek vezér-vágy~; a' lehamvadt tüzek 
ismét felelevenülnek. .. Szent Atyánk! Elpirulunk az em
berek előtt és előtted, miért nem tanitanak muló esz
tendeink. Nem vagyunk jobbak atyáinknál ; tévely-

, géseiket sok részben általvettük, megtartottuk ; 's talán 
általadnók maradékainknak is. Ne engedd hogy, a' rosz 
állaifolyon egyik nemzetségről a' mási/.ta. Emeld ki ,
lelkünk tehetségeit, hogy kisérjük figyelemmel az em
beri dolgok' történeteit. Lássunk és értsünk meg min
dent, mi az idő méhéből születik; jó vagy rosz az ,
hogya' jót követhessük, a' gonoszt kikerUlhessül ... ." 
Győzz meg jó lelked által mindent, hogya' hol atyá
ink megbotlottak vagy el is estek, megbotlunk mi is 
és elesünk, 's utódaink is, ha vigyázatlanul lépünk utá
nok. HigyIlk el, 8Z emberi érzelmek mindig erőtlenek, 
hogy vigydzzunk és imddkozzunk, mig nem esUnl. ki,... 
sérieibe ... 

-' , I{üld előnkbe a' jövendő sorsát, hogy lássuk meg, 
m~ként az is összefügg jelenvaló 's elmult szempillana
tamkkal, és egyilmek bönét ne rakjuk a' másikra; je
len életünkel ne nehezitsül. földi, sem mennyei jöven
dönket ... Segélj, hogy egyik hét a' másiknak egyik idő 
a' reá I.ö~etkezönek adhasson tudományt dic~őségedről, 
- 's bölcseséget kötelességeink teljesitésére. Hallgassa 
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meg a' gyermek szülői intését, az Ifju az öreg jó ta
nácsát, hogy mit egyik idö vetett, a' másik arathassa, 
- és áldjuk meg a' porokat, mellyeknek példája va
lakit idveziletl. Egy rövid nap áll hiszen itt elöttünk: 
de tudjuk milly fontosok a' szempillantatok, 's azok 
közül egyetlen egy, felemelhet az egekig, vagy alá
nyomhat a' poklokig ... Ezért esedezünk, segélj bölcsen 
számlálnunk e' nap óráit. Ne mulassunk el semmit, a' 
mi oda tartozik idvességünkhöz, sem kezdj Unk, minek 
szoÍnoru következés ét láttuk az életben. Mindegy az 
nekünk, öröm vagy keserüség ér, csak óltalmadról le
gyünk biztositva. Igérd meg, mi hiszünk. .. N<ipi jegy
zeteink legyenek szentek héti számadásunkban, hogy 
ha tólvet is e' nap sírhalmunkon, hékült lélekkel nyójt-
hassuk azt, atyai kezedbe ... Amen. . 

U. F. Nem tudjuk még szent Isten, mit hozott számunkra 
e' nap' szerencséje, 's mit fog tölünk kivánni az éle~ De ha 
ludnók meglehet a' jó elkevélyitne, vagy a' rosz kétségbe
esésre vinne. Mindegy hát nekünk csak te adj eröt 's életböl
csességet. Ebben bizunk is. Atyánk tarts meg, hogy el ne 
vesszünk. Amen. 

Szolllbaton estve. 

• 

Isten! mennyei szent Felség, bogy öröme
' inkért hálánkat, tévedései nkért szivünk töredelmességél 
mutassuk be, jövénk elődbe. Eszünkbe jutott minden, 
mit e' bétben tettünk és éreztünk. 'S egy szép érzés 
költ fel lelkünkben - elgondolva, hogy bár unalmas 
télvihar szomoritolla körültünk a' világot: még is csen
d!,sségben ádhatjuk rel az áldozatot. Csendesség a' hull 
természetben, béke az emberek között, szép örömei e' 
hétnek ... Szabadon látogathatjnk templomodat. Nem ö- '. 
zönlik gonosz szándéku népség földünkön... Nem hat 
fel ellenséges lárma a' Sion vallásos ömledezéséig. Ból
d.ogok kik adják, kik elfogadják. és élik annak örömeit. 
Ugy alkottad szent Isten az emberi kebel érzelmeit, a' 
társas élet érdekeit úgy fontad öszve, hogy néha ön
ként megszakadnak az egyetértés kölelei 's felzavaro-
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dik a' béke kútfeje. De Intesz 8 ' hatalmaknak 's fegy
verek tompuInak, 's visszatér 8 ' béke, mint duzzadásba 
fáradt viz folyása közé... E' héke óltalma alalt éltük 
le mi is ;, hetUnke!. Lehettek visszálkodó kérdések :: 
szli!ők és magzatok, házospárok, szolgák és urak, pa- . 
rancsoló hatalmak 's engedelmességre szánt nép kö
zölt· de törvények , védték javainiIat, kedveseinket 's 
vallásunk méltóságát, mellyeknek most örvendhetUnk. 
Kóstoltuk a' közbéke örömét; de valljon mi adtunk-e, 
azt másoknak; békességben voltunk-e szomszédinkkal" 
barátinkkal, vagy bár kivel is az élet öszvekötölI ? ! 
kiméltűk-e szeren~éjöket, becsületöket és nyugodaI
mukat ? gondoskodtunk-e örömükFői ? enybiteltük-e ked
vetlenségeikben? nem kivántunk-e szeretetért gyűlöl
séggel, hűségért hütelenséggel fizetni - 's ennyiben 
érdemeltünk-e kimélést és szeretetet? te láttad szent , 

Atyánk! ... Csak egy igéje legyen a' törvénynek, mel
lyet elmulallunk vagy megszegtünk, készek vagyunk 
bünbánásra, mert t~djnk : bűn, megcsalni az igazságos 
bizodalmat. A' ki a' lörvénlllwk egy pon/jál rontotta 
meg, az egészet megrontotta. És néha egy megkeseritet! ~ 
szempillantat, századok örömét ölheli el a' békétvesz
teIt lelkekben. 

Adj bocsánatot a l bűnbánónak - segélj minket, 
hogy fóleg mag'unkal ; indulatain kk al és sorsunkkar 
legyünk békességben, hogy aztán történjék bár mi kö
rültünk, jöjjenek vagy menjenek heteink, nyugodt lé
lekkel imádhassunk, ' mint midőn szélvészek dühöngése 
c.sapkodja ,ki.vülröl templomaikat , 's belőlről nyugodtan 
o~l~de~ a ,Jámbor lelkek' imája. Te osztod nagy Isten 
e foldon a hatalmakat és sorsokat. De tudjuk, magad
n~k tartottad azoknak ve~j\rlését. Parancsold meg azért 
mmdennek, h0!l'y a' fegyver, mell y mást bántani, moz
duIno : nyugodjon hüvelyében ... Mindenütt tiéd a' föld 
és annak minden lakója: akadályozd öket egymás liin
-ásában. Rajtunk, hazánkon, polgári alkotmányunkon és 
anyaszentegyházunkon légyen békeáldásod bogy min
denek lelki örömmel és szabadon hivbássa~ak segilsé-
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gül naponként. Tartsd meg az atyafiságot, szeretetet és 
békességet az együtt élők' seregében, hogy senki má
sét gonoszul el ne kivánja, hal\em mindenek, mint il
lik testvérekhez, egymást bóldogitsák. Ezért esedezünk: 
Atydnk jöjjtjn el a' te orszdgod. Mi, vagy késő utódaink 
érik ezt meg, nem tudjuk. Elég nekünk annak nyug
tató reménye, hogy egykor Jézus lelke uralkodni fog .. 
Elég, hogy e' hetünk békés nyúgalma, előképe lett e' 
nagy várakozásnak. E' hitben akarjuk ez éjt is eltöl
teni. Vagyon még nehány óránk, mig álomra hajtanók 
fejünket; engedd ezeket jól használnunk fel : szedjük 
magunkat úgy rendbe, hogy ha ez éjszakánk örök nyú
galmunk' kezdete lenne is, készen találtassunk.. E' héti 
számadásunk juttassa eszünkbe utolsó szombatunkat. .. 
Vacsoránk a' bárány nagy vacsorájára, - álmunk ha
lálunkra, a' felettünk függő csillagos mennyezet, égi 
hazánkra emlékeztessenek: mintha többé e' földön fel 
sem viradnánk. Itt, vagy az egekben ébredünk hát fel: 
szent nap lesz az, itt is, ott is. Azért virad mind a' 
kettő, hogy téged ditsőitsünk... Szent Atydnk! adj lételt 

- igéreteidnek - itt - és az egekben.~ Amen. 
fl. F. Visszapillantani a' lefolyt napokra, 's veled kibé

külni jöttünk e' hajlékba mennyei szent fels ég! Engedd, hogy 
az elmúltak' érzete, 's a' jövőnek reménye szépitsék estvén

.ket, éjszakánkat, egész életünket '5 egykor halálunkat is. 
Amen •. . 
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